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OBSZAR GÓRNEGO ŚLĄSKA W POLSKIM PLANO W ANIU 
WOJENNYM W LATACH 1922-1939 

Obszar operacyjny Górnego Śląska, tworzący najdalej na południowy 
zachód wysunięty bastion terytorium Państwa Polskiego, stanowił -
jak można wywnioskować choćby z ilości dostępnych materiałów źród
łowych - obok Pomorza i Gdańska w przygotowaniach do konfliktu 
zbrojnego z Niemcami główny przedmiot troski i zainteresowania kie
rowniczych czynników wojskowych. Dlatego też Śląsk, podobnie jak 
Gdańsk i tym samym Pomorze, był na mocy decyzji Generalnego In
spektora Sił Zbrojnych tematem studyjnym obowiązującym wszystkich 
Inspektorów Armii, niezależnie od przydzielonych im odcinków i rejo
nów oraz związanych z nimi prac planistycznych 1

. Śląską strefę opera
cyjną rozumiano przy tym jako obszar zawartJ między ogólną linią 
Brzeg (wył.)-Stobrawa (wył.)-Pokój (wył.)�Kluczbork (wył.)-Krzepice 
(wł.)-rz. Liswarta-Działoszyn (wyl.)-Częst'ochowa (wł.)-linia kolejo
wa Częstochowa-Zawiercie, Strzemieszyce-Szczakowa-Jaworzno
Oświęcim-rz. Wisła do m. Czarna Woda-rz. OI'za do ujścia-rz. Odra 
do ujścia rz. Stobrawa, a w każdym razie całe Zagłębie Górnośląskie 
oraz Zagłębie Dąbrowskie i Chrzanowskie 2

• 

Motywem przewodnim studiów nad tym obszarem, nawiązującym 
do podstawowych problemów strategicznych Polski w warunkach wojny 
z zachodnim sąsiadem i występującym w całym okresie_ międzywojen
nym, był problem trwałego utrzymania obszaru Sląska i zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy zlokalizowanej tam wytwórczości 
przemysłowej i górniczej. Kwestia ta stanowiła niewątpliwie centralny 
punkt wszelkich prac studyjnych, zarówno taktycznych, jak i operacyj
r.ych, nadając im swoisty, dość jednolity charakter i wysuwając na 
pierwszy plan - ze względu na nietypowy dla polskiego teatru wojny 

1 Odręczna notatka gen. Józefa Rybaka z odprawy z 10.6.1929 r., Centralne 
Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Zcsp. GISZ, sygn. akt 302.4.300. 

2 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Śląska na odcinki",
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Leon Berbecki,
.,Studium osłonowe Górnego Śląska", L. dz. 50/28 Tjn. z 10.5.1928 r., tamże.



208 Jerzy Romuald Godlewski 
--- - --- -� 

przemysłowy krajobraz - zagadnienia natury taktycznej. Ten sam wy
gląd powodował, iż podstawą wyjściową wszelkich rozważań studyj
nych stał się, ukierunkowujący je z punktu widzenia operacyjnego i tak
tycznego, ścisły obszar przemysłowy, ograniczony linią Pyskowice-Gli
wice-Bielszowice-Ka towice-M ysłow ice-J a worzno-S trzemieszyce -
Będzin-Tarnowskie Góry-Pyskowice, z najważniejszymi jego rdzenia
mi: dla strony polskiej rej. Tarnowskie Góry-Będzin-Katowice-Biel
szowice-Królewska Hu ta-Tarnowskie Góry i dla strony niemieckiej 
rej. Bytom-Gliwice-Pyskowice-Bytom 3. 

Obok względów natury ekonomicznej duży wpływ na przebieg prac 
studyjnych związanych ze śląskim obszarem operacyjnym wywarły cha
rakteryzujące go stosunki narodowościowe i wynikające z nich aspekty 
społeczne i polityczne. Znalazły one swój wyraz we wszystkich niemal 
poważniejszych pracach studyjnych, przy czym rozpatrywane były z re
guły pod kątem zagrożeń wynikających z obecności na obszarze polskiej 
części Sląska silnej niemieckiej mniejszości narodowej, jak również 
z punktu widzenia możliwości wykorzystania do własnych celów lud
ności polskiej osiadłej po drugiej stronie granicy 4

• Czynnikiem nato
miast korygującym wszystkie pozostałe i stanowiącym jednocześnie bez
pośrednią podstawę wyjściową do podejmowanych kolejno decyzji ope
racyjnych i taktycznych była ogólna ocena terenu. Stworzyła ona ponad
to oparcie dla podziału ślą.skiego obszaru operacyjnego na pododcinki, 
jak również dla stworzenia odpowiedniej doktryny taktycznej, odbie
gającej dość znacznie, ze względu na charakter terenu, od ogólnych za
.sad sformułowanych w obowiązujących regulaminach walki. 

Za pierwsze przybliżenie ściślejszych koncepcji wewnętrznej delimi
tacji obszaru Śląska przyjąć można punkty widzenia gen. Skierskiego 
i Orlicz-Dreszera z 1928 r. 5 Analizowali oni właściwości operacyjne 

a Gen. Leonard Skierski, ,,Studium Górnego Sląska", L. dz. 233/Tjn. z 20.6. 
l!l28 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286: gen. Leon Berbecki, zał. I do �pra
wozdania z gry wojennej z 1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311; gen. 
Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat .. Podział Górnego Sląska na odcinki", L. dz. 977 
z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286: tenże elaborat „Kolejna waż
ność rejonów na granicy niemieckiej w I okresie wojny z punktu widzenia Na
czelnego Dowództwa", L. dz. 2480 z 27.7.1927 r., tamże. 

, Motywy te odnaleźć można m. in. w następujących opracowaniach: gen. Leon 
Berbecki, ,,Studium osłonowe Sląska", L. dz. 50/28/Tjn. z 10.5.1928 r., CAW, Ze,p. 
GISZ sygn. akt 302.4.286; gen. Leonard Skierski „Studium Górnego Sląska", L. dz. 
233/Tjn. z 20.6.1928 r., tamże; gen. Leon Berbecki, elaborat dot. północnego st�·ku 
odcinka śląskiego, L. dz. 2911/Tjn. z 30.11.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 
302.4.299; tenże, załączniki do elaboratu L. 364/tjn., CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt 
.302.4.299; pismo 23 DP, L. dz. 950/Tjn. z 11.6.1931 r. dot. nastrojó\V politycznych 
i narodowościowych na polskim i niemieckim Górnym Sląsku, CA W, Zesp. GISZ, 
sygn. akt 302.4.305. 

5 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat .. Podział Górnego Sląska na odcinki. .. ", 
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, ze�p. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Leonard Skier
ski, ,,Studium Górnego Sląska", L. dz. 233/tjn. z 20.6.1928 r., tamże.
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i taktyczne tego obszaru w układzie trzech kompleksów przestrzennych, 
różniących się od siebie pod względem warunków naturalnych oraz in
frastruktury ekonomicznej i transportowej: 

1. Obszary położone na północ od ogólnej linii Opole-Jemielnica
Tworóg-Miasteczko ŚL-Siewierz-Zawiercie, a więc na północ od 
centralnego rdzenia przemysłowego, stosunkowo słabo zaludnione, gę
sto pokryte utrudniającymi ruch lasami, wznoszące się stopniowo od 
zachodu ku wschodowi, tzn. od doliny Odry ku pasmu Jury Krakow
sko-Częstochowskiej. Pokrywały się one mniej więcej z kompleksem 
lasów zawartym w wielkim czworoboku GliwiC€-Namysłów-Często
chowa-Tarnowskie Góry-Gliwice, o szerokości 60 i głębokości 120 km. 
W ówczesnych opiniach nie nadawały się one do manewrowania więk
szymi siłami, z wyjątkiem prowadzących przez nie stosunkowo szero
kich (5-10 km) korytarzy Dobrodzień-Lubliniec i Dobrodzień-Woźni
ki. Także z punktu widzenia działań osłonowych obszary te nie przedsta
wiały sobą problemów o pierwszorzędnym znaczeniu. Mogły natomiast 
stanowić, ze względu na konfigurację granicy, dobrą podstawę wyjścio
wą do zagrożenia niemieckiego systemu transportowego na Górnym Ślą
sku, jak również, w wypadku obu stron, stwarzały dogodny rejon kon
centracji dla działań w obu wyżej wymienionych korytarzach. Ich klu
czem na zachodzie było Opole, skąd wachlarzowa, w kierunku granicy 
z Polską, rozbiegał się system licznych i dobrych szos i skąd wyprowa
dzała w tym samym kierunku jedyna kolejowa linia dofrontowa Opo
le-Lubliniec. Klucz wschodni stanowił natomiast węzeł częstochowski 
2 dofrontową magistralą kolejową Częstochowa-Lubliniec. Wzajemny 
stosunek linii połączeń, korzystny dla strony polskiej w wypadku pod
jęcia przez nią działań zaczepnych, przedstawiał się znacznie gorzej 
w razie przyjęcia postawy obronnej. Decydowało o tym zagrożenie bieg
nącej zbyt blisko granicy rokady kolejowej Herby-Kalety oraz jej nie
dostateczne nawiązanie do sieci krajowej. 

2. Obszary położone na południe od linii Koźle-Kanał Klodnicki
Ujazd-Sośnicowice-Orzesze-Mikołów o charakterze wyżynnym i pa
górkowatym, silnie zalesione, pokrywające się mniej więcej z masywem 
1eśnym czworoboku Koźle-Mysłowice-Pszczyna-Racibórz, którego 
wschodnia lizjera rozciągała się na przestrzeni ok. 60 km (lasy Pszczyń
skie i Kobierskie oraz w rejonie m. Kuźnica Raciborska), dość gęsto za
ludnione, o mieszanej gospodarce rolno-przemysłowej. Prowadził przez 
nie 10-kilometrowy korytarz Bieruń St.-Mikołów, wyprowadzający na 
Gliwice lub na rej. Katowice-Mysłowice. Gęsta sieć komunikacyjna 
wykazywała podobne wady jak w wypadku całej b. dzielnicy pruskiej, 
tzn. słabe powiązanie z resztą kraju. Zamknięcie zachodnie tego obszaru 
.stanowiła Odra, łatwa do obrony, zwłaszcza w wypadku zniszczenia 
przepraw w rejonie m. Racibórz, i osłonięcia przez kompleksy leśne, na
tomiast zamknięcie wschodnie - dolny bieg Przemszy i górnej Wisły. 
Obszar ten uznany został również za nie nadający się do działań wiel-
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kich mas, aczkolwiek, podobnie jak na północy, stwarzał on dobre wa
runki koncentracji sił, które zostały użyte dla wykorzystania korytarza 
Bieruń St.-Mikołów. 

3. Zawarty między mm1, lekko pofałdowany, na ogół płaski obszar
centralny, stanowiący swojego rodzaju korytarz o szerokości 20-30 km, 
biegnący z południowego wschodu ku północnemu zachodowi między 
ograniczającymi go od północy i południa kompleksami leśnymi, wzdłuż 
działu wodnego rzek Mała Panew i Kłodnica, a więc wzdłuż osi Będzin
Bytom-Toszek-Strzelce W., wyprowadzającej na rejon Opola lub na 
Zagłębie Dąbrowskie. Jego wyróżnikiem była duża gęstość zaludnienia 
i przemysłowy charakter zabudowy, z wąskimi, rolniczymi obszarami 
obramowującymi określony uprzednio rdzeń śląskiego okręgu przemy
słowego. Klucz zachodni tego obszaru stanowiły m. Strzelce Opolskie 
i masyw Góry Św. Anny, wschodni zaś rejon wielkich, wylotowych wę
złów kolejowych Szczakowa, Strzemieszyce i Ząbkowice. Jako ostateczne 
oparcie dla operujących tu sił można było przyjąć bieg Odry lub Przem
szy. Operacje przy użyciu wielkich mas ułatwiała gęsta sieć komunika
cyjna, ale same działania osłonowe, gdyby się ograniczyć do utrzymani� 
i zabezpieczenia przed nagłym uderzeniem najważniejszych obiektów 
przemysłowych, utrudniał fakt, iż granica pomiędzy obu państwami 
przebiegała w poprzek żywotnych powiązań niepodzielnej infrastruk
tury przemysłowej, a .najlepiej nawet zorganizowana obrona nie mogła 
zabezpieczyć jej nawet przed ogniem artylerii polowej. Niemniej jednak, 
z czysto taktycznego punktu widzenia, występowały tu bardzo dobre 
warunki do organizowania obrony miejscowej. 

Gen. Skierski wyodrębniał ponadto, jako osobny obszar, położony 
na południe od rzek Birawka i Gostynia, 20-kilometrowy korytarz wy
prowadzający na Odrę, lub też na głębokie tyły Sląska, tzn. na Kraków. 

Utrzymana w bardzo ogólnych _jeszcze kategoriach charakterystyka 
gen. Orlicz-Dreszera oraz gen. Skierskiego i równie ogólna, wynikająca 
z niej wewnętrzna delimitacja obszaru pozwalały jednak na uchwyce
nie jego najbardziej istotnych cech operacyjnych oraz taktycznych, jak 
również na określenie kluczowych rejonów i linii geograficznych zamy
kających go od zachodu i wschodu. Na zachodzie przyjmowano za nie 
bieg Odry wraz z przeprawami w rejonie Raciborza, z kompleksem la
sów Kuźnic_a Raciborska, z masywem Góry Św. Anny, z rejonem węzłów 
kolejowych Strzelce W.-Łabędy-Fosowskie-Pyskowice-Gliwice-So
śnicowice i wreszci€ drogowo-kolejowy węzeł opolski. W tym układzie 

szczególnego znacz!2nia nabierała linia Odry, określana przez gen. Skier
skiego jako tworząca, wraz z 3-5-kilometrową doliną, poważną prze
szkodę zamykającą dostęp do leżącej na jej lewym brzegu szerokiej, 
otwartej przestrzeni manewrowej, zwężającej się nieco w rejonie rz. 
Nysa. Gen. Skierski uwypuklał przy tym fakt, iż pewną dogodność dla 
strony polskiej, w wypadku jej ofensywnego wystąpienia, stanowił wyż-
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szy, prawy brzeg Odry w rejonie Raciborza i na odcinku Koźle-Krap
kowice. Wrota do tego obszaru stanowił Racibórz ze swoimi trzema 
mostami {kolejowy, dwa szosowe), nabierający w tym układzie szcze
gólnego znaczenia operacyjnego. 

Wschodnie zamknięcie całego obszaru tworzyła linia górnej Warty, 
wraz ze wzgórzami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, oraz linia Przem
szy i Wisły, wraz z węzłem częstochowskim, rejonem węzłów kolejo
wych Szczakowa--Strzemieszyce-Szopienice-Ząbkowice i węzłem Dzie
dzice. Jego północne przykrycie stanowiła rz. Liswarta wraz z kolanem 
Warty, południowe zaś - granica państwowa z Czechosłowacją. 

Ten ogólny punkt widzenia stworzył podstawy zarówno do bardziej 
szczegółowych rozwiązań delimitacyjnych, jak i całego szeregu bardziej 
wnikliwych prac studyjnych, formułujących taktyczną doktrynę odpo
wiadającą warunkom walk na Sląsku, sposób wykorzystania kolejnych 
linii oporu oraz możliwości działań własnych i przeciwnika. Szczególną 
rolę odegrały tutaj, obok prac gen. Orlicza-Dreszera i przede wszyst
kim gen. Berbeckiego, prace studyjne gen. Skierskiego, gen. Burhardta
-Bukackiego i gen. Osińskiego. 

Jeżeli chodzi o rozwiązania delimitacyjne, skrystalizował się cały 
szereg punktów widzenia różniących się od siebie, co prawda, prze
strzennym ujęciem samego Śląska i poszczególnych pododcinków ślą
skiego obszaru operacyjnego, niemniej jednak rozbieżności te wynikały 
bardziej ze stopnia szczegółowości dokonywanych analiz, tzn. z faktu, 
iż nie wszyscy z wymienionych generałów związani byli w jednakowy 
sposób z pracami śląskimi i nie prowadzili ich w związku z tym z jed
nakową intensywnością, aniżeli z dzielących ich różnic doktrynalnych. 
I tak problem ten został potraktowany w sposób najbardziej ogólny, 
ale nie wykluczający innych rozwiązań, przez Biuro Inspekcji GISZ, 
które dzieląc obszar operacyjny Śląska na 6 pododcinków określało ich 
granice następująco 6: 

- pododcinek Kalisz, od ogólnej linii Sulmierzyce-Pleszewo do li-
' nii Gola Wlk-Sieradz; 

- pododcinek Wieluń, od linii Gola Wlk.-Sieradz do linii Oleśno
Krzepice-Pajęczno; 

- pododcinek Częstochowa, od linii Oleśno-Krzepice-Pajęczno do
linii Brysiek-Żarki; 

- pododcinek Tarnowskie Góry, od ogólnej linii m. Brysiek-m. Żar
ki do linii Bytom-południowe wyloty m. Dąl:irowa Górnicza; 

- pododcinek środkowy, od linii Bytom-Dąbrowa Górnicza do linii
m. Wilcza-płn. Pszczyna;

- pododcinek Rybnik, od linii Wilczek-Pszczyna do granicy pań
stwowej z Czechosłowacją. 

s Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, pismo L. 1630/Tjn. z 1.7.1931 r. dot. stu
diów terenowych na lata 1931-32, CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.305. 
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Biorąc pod uwagę strategiczną i operacyjną odrębność kwestii linii 
operacyjnych wyprowadzających z niemieckiej części Sląska na obszar 
łuku Wisły oraz kwestii tzw. luki częstochowskiej, wytyczna General
nego Inspektora stanowiła ich połączenie z problemem Śląska, widzia
nym z ogólnego raczej, strategicznego punktu widzenia 7. Musiała ona 
zatem wyglądać nieco inaczej w świetle bardziej szczegółowych prac 
szczebla operacyjnego i taktycznego, co nie musiało oznaczać kontro
wersyjnego charakteru zachodzących tu różnic. I tak generałowie Or
licz-Dreszer, Burhardt-Bukacki i Skierski, inspirowani zapewne przez 
ideę szerszego, wychodzącego poza problematykę Śląska spojrzenia na 
problem „luki częstochowskiej", przesuwali w swoich pracach granicę 
pokrywającego się z nią przestrzennie pododcinka lublinieckiego (często
chowskiego) bardziej na południe, na ogólną linię Opole-Jemielnica
Tworóg-Miasteczko ŚL-Siewierz-Zawiercie 8• Natomiast gen. Berbec
ki upatrywał ją w cofniętej jeszcze dalej na południe linii Polomia
Strzybnica-Tarnowskie Góry-Góry Siewierskie-Ząbkowice 9. Modyfi
kacje te sprzyjały niewątpliwie wyodrębnieniu i zaostrzeniu kwestii 
„luki częstochowskiej", jak i ściślejszemu sprecyzowaniu operacyjnej 
roli samego górnośląskiego obszaru operacyjnego oraz taktycznej kon
cepcji jego wykorzystania. 

Podobne efekty zapowiadał proces uściślania południowej rubieży 
pododcinka środkowego, osłaniającego centralnie położony rdzeń prze
mysłowy Górnego śląska. Gen. Orlicz-Dreszer określił ją jako pokrywa
jącą się z linią Koźle-Kanał Kłodnicki do m. Ujazd--Sośnicowice
Orzesze-Mikołów, wychodząc zapewne z założenia, iż w granicach tego 
odcinka powinna się znaleźć również mikołowsko-gieraltowicka aglome
racja przemysłowa 10. Gen. Skierski szedł w tej kwestii jeszcze dalej, 
upatrując jego granicę w linii rzek Bierawka i Gostynia ll. Z kolei gen. 

1 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat .,Podział Górnego Sląska na odcinki ... ", 
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286.

s Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Ważne punkty na pograniczu nie
mieckim ... ", L. dz. 891/Tjn. z 16.6.1928 r.; CAW, Zesp. GISZ, sygn., akt. 302.1.286; 
gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, elaborat „Podział frontu zachodniego na od
cinki ... ", L. 543/Tjn. z 27.2.1930 r., CAW Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.300; gen. Leo
nard Skierski ,,Studium Górnego Sląska", L. dz. 233/Tjn. z 20.6.1928 r., CAW, Ze;:p.
GISZ, sygn. akt 302.4.286. 

o Gen. Leon Berbecki, ·elaborat „Studium osłonowe Górnego Sląska", L. dz.
50/28Tjn. z 10.5.1928 r., CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt. 302.4.286; tenże, elaborat .,Pro
jekt osłony Gó,rnego Sląska", L. dz. 71/29/Tjn. Bf z 24.1.1929 r., CAW, Zesp. GISZ, 
sygn. akt 302.4.299; tenże, elaborat ,.Projekt obrony odcinka Górnośląskiego",
L. 461/Tjn. z 15.2.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.301.

10 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszcr, elaborat „Ważne punkty na pograniczu nie
mieckim ... ", L. 891/Tjn. z 16.6.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 

11 Gen. Leonard Skierski, ,,Studium Górnego Sląska", L. dz. 233/Tjn. z 20.6. 
1928 r. CAW, Ze�p. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 
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Berbecki, stojący od początku na gruncie ścisłego dopasowania zasięgu 
odcinka środkowego do rdzeniowego regionu przemysłowego, delimito
wał go od południa linią Gliwice-Makoszowy-Kochłowice-Brynów 12• 
Dalsze uściślenia były już wynikiem prac studyjnych kierowanych bez
pośrednio, lub też !nspirowanych przez gen. Berbeckiego. Zmierzały one 
w kierunku maksymalnego skoncentrowania przygotowań obronnych 
wokół głównej aglomeracji przemysłowej i - jak wiadomo z poprzed
nich uwag - w kierunku wyodrębnienia problemu linii operacyjnych 
biegnących ze środkowych partii śląska, przez „lukę częstochoy,rską", 
ku rejonowi Łodzi, Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego oraz Gór 
Świętokrzyskich. W rezultacie powstała koncepcja podziału zbyt roz
ległego pododcinka środkowego na mniejsze, odpowiadające bardziej 
zróżnicó'wanym warunkom taktycznym i przewidywanym zagrożeniom 
niemieckim. Najpierw powstał projekt wyodrębnienia pododcinka Tar
nowskie Góry, rozciągającego się od południowych wylotów lasów cho
chłowskich {płn. Tarnowskie Góry) do m. Radzionków. W tym układzie 
odcinek środkowy w swojej nowej, zawężonej postaci sięgałby na po
łudniu do dawnej granicy, tj. do linii Gliwice-Makoszowy-Kochłowi
ce-Brynów. Od południa sąsiadował z nim pododcinek Mikołów, się
gający do m. Knurów lub bardziej na południe, do linii Rudy-Rybnik
Zory-Piasek-Brzeszcze 1�. W późniejszej, ostatecznej już chyba koncep
cji, pochodzącej z 1931 r., pozostawiając bez zmian pododcinek Tarnow
skie Góry, gen. Berbecki podzielił front osłaniający śląski rdzeń prze
mysłowy na tzw. ododcinek łączący, położony między m. Radzionków 
i m. Szarlej, oraz środkowy, obejmujący rejon Chorzów-Ruda. Ten 
ostatni sąsiadował od południa z pozostającym w dawnych granicach 
pododcinkiem Mikołów 14• Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, iż 
,v obu wypadkach, w imię idei zdecydowanego wyodrębnienia obrony 
śląskiego okręgu przemysłowego z pozostałych problemów operacyjnych 
związanych z południowo-zachodnią strefą pogranicza polsko-niemiec
kiego zawartą między Pilicą a Olzą, gen. Berbecki wyłączył z odcinka 
śląskiego rejon położony na południe od linii rzek Bierawka, Gostynia 
bądź od linii Rudy-Rybnik-Żory-Piasek-Brzeszcze, tzn. odcinek ryb
nicki. Być może, iż był to wyraz bliżej jeszcze nie sprecyzowanej, bo 
pozbawionej na razie przesłanek geopolitycznych i strategicznych, ko
nieczności wzięcia pod uwagę zagrożenia terytorium państwa od po
łudnia, z obszaru Moraw i czeskiej części Sląska. 

u Gen. Leon Berbecki, elaborat „Studium osłonowe Górnego śląska", L. dz. 
30/28 Tjn. z 10.5.1928 r., tamże.

13 Gen. Leon Berbecki, elaborat „Projekt osłony Górnego Śląska", L. 71/29Tjn. 
z 2-U.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299; tenże, ,,Studium osłonowe 
Sląska", L. dz. 50/28 Tjn. z 10.5.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 

H Gen. Leon Berbecki, elaborat „Projekt obrony odcinka Górnośląskiego" L. 
461/Tjn. z 15.2.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.301. 

"' 
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Istotnym uzupełnieniem tych rozważań były przewidywania możli
wych kierunków ofensywnych działań niemieckich. Za ich główną pod
stawę wyjściową i bazę operacyjną przyjmowano na ogół rejon Pysko
wice-Koźle-Gliwice-Bytom, z możliwością poszerzenia o lasy rejonu 
m. Tworóg bądź o lasy rejonu Koźle-Ruda ts. W wyniku intensywnych
i wieloletnich prac do połowy 1938 r. przestudiowano i opracowano pod
względem taktycznym i operacyjnym następujące kierunki możlhvych
działań przeciwnika is:

1. Na obszarze flankującym od północy Śląski Okręg Przemysłowy,
określonym bądź jako pododcinek „Lubliniec", bądź też jako pododcinek 
częstochowski, a więc w strefie „luki częstochowskiej", brane były pod 
uwagę coraz częściej osie działań przeciwnika wyprowadzające jego siły 
poza śląską strefę operacyjną, w głąb terytorium państwa. W tej sy
tuacji mogło dojść nie tylko do jej operacyjnego obejścia, ale i do stra
tegicznego ominięcia. Taki zresztą pogląd zaczął stopniowo dominować 
w sposobie rozumowania gen. Berbeckiego. Rekapitulując wszystkie prze
widywania w tej mierze, upatrywano możliwość wykorzystania przez 
przeciwnika, na przestrzeni między rz. Liswarta a Tarnowskimi Górami, 
czterech „wiązek" kierunków operacyjnych: 

- Na południe od Częstochowy przez Krzepice i Kłobuck na Wil
kowicko, Miedzno, Brzeźnicę, Kamieńsk i Radomsko. 

- Wprost na Częstochowę przez Olesno i Krzepice, przez Przy
slajn-Panki, z Opola lub z m. Strzelce W. przez Fosowskie, Lubliniec 
i Herby oraz przez Koszęcin, Boronów i Konopiska. 

- Z Częstochowy w głąb obszaru łuku Wisły, wzdłuż osi Pławno
Radomsko-Kamieńsk-Piotrków lub Włoszczowa, Sw. Anna-Żytna lub 
Koniecpol-Kielce oraz Janów-Lelów. 

- Na południe od Częstochowy, co było szczególnie istotne dla
samej obrony Śląska, z rej. Fosowskie na Kalety, Koziegłowy, Żarki, 
Pradło, Szczekociny, Jędrzejów i Kielce, lub też przez Tworóg na Mia
steczko Śl., Kalety, Woźniki, Siewierz i m. Pilica, bądź z Siewierza na 
Żarki, albo też, co stało się przedmiotem szczególnej uwagi w opraco
,vaniu dowódcy 23 DP z 1938 r., przez Woźniki na Siewierz. 

i5 Gen. Leon Berbecki, elaborat „Studium osłonowe Górnego Sląska", L. dz. 
50/28Tjn. z 10.5.1928 r., CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Gustaw Orlicz
-Dreszer, elaborat „Kolejna ważność rejonów na granicy niemieckiej w I okresie 
wojny z punktu widzenia Naczelnego Dowództwa", L .dz. 2480 z 27.7.1927 r., tam

że; Gra wojenna 1936 r. Wnioski operacyjne, CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311. 
15 Gen. Aleksander Osiński, elaborat L. dz. 2406/Tjn. z 4.11.1927 r., p. 4, CA W,

Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.289; gen. Leon Berbecki, elaborat „Projekt osłony Gór
nego Sląska", L. dz. 71/29Tjn. z 24.1.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299; 
Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warunków działa11 opóźniających :,a 
odcinkach 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.308; 
Gra wojenna 1936 r. Wnioski operacyjne, CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311; 
23 DP, elaborat „Synteza odcinka 23 dp pod względem operacyjnym i opracowa
nia technicznego kierunków", L. dz. 372 MGB 38 z 23.11.1938 r., CAW, Zesp. GISZ, 
sygn. akt 302.4.335. 
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Z punktu widzenia rozwiązań strategicznych, a więc jako, ,,luka czę
stochowska", odcinek częstochowski nabierał zatem z biegiem czasu co
raz to większego znaczenia, choć jego istotna rola nie została nigdy _do 
końca sprecyzowana. Natomiast jako jeden z elementów obrony śląska 
był on traktowany zawsze jako obszar o znaczeniu drugorzędnym, któ
rego rola polegała na osłonie północnego skrzydła śląskiego rdzenia 
przemysłowego 11. W takim też układzie traktowano przecinające go, 
możliwe kierunki uderzeń nieprzyjacielskich. 

2. W strefie głównej aglomeracji przemysłowej, gdzie przewidywano
punkt ciężkości działań niemieckich skierowanych przeciwko Sląskowi, 
spodziewano się, iż przeciwnik podejmie próbę bądź prześlizgnięcia się 
wzdłuź jej północnej krawędzi, bądź też uderzy wzdłuż osi przebiega
jącej przez jej środek. Fakt ten w dużym stopniu uzasadniał wewnętrz
ny podział pododcinka środkowego postulowany przez gen. Berbeckiego, 
gdyż warunki uchwycenia niemieckich uderzeń na północ od Chorzowa, 
jak też czynniki, od których zależało ich prowadzenie, były nieco od
mienne od tych, które występowały w rejonie Chorzów-Ruda. I tak 
zakładano, że w strefie pododcinka Tarnowskie Góry przeciwnik, dzia
łając z podstaw wyjściowych Fosowskie-Strzelce W., skieruje się przez 
Tarnowskie Góry na Mierzęcicę-Siewierz-Zawiercie, z możliwością 
kontynuowania działań zaczepnych na Szczekociny, Jędrzejów i Kielce, 
bądź też przez m. Pilica i Wolbrom na Kraków lub na Miechów-Kielce. 
W świetle problemu obrony Śląska szczególnego znaczenia nabierał oczy
wiście kierunek Tarnowskie Góry-Wolbrom. Drugi wariant, równie 
istotny dla organizacji obrony okręgu przemysłowego, przyjmował. iż 
siły niemieckie będą działały zaczepnie na osi Tarnowskie Góry-Bę
dzin-Olkusz-Kraków. Do kategorii uderzeń mających na celu ,.prze
ślizgnięcie się" wzdłuż północnej krawędzi aglomeracji przemysłowej za
liczono również uderzenie na pododcinku łączącym, wzdłuż osi Pysko
wice___;Radzionków-Bobrowniki-Wojkowice-Grodziec-Sarnów, Ujej
ście-Dąbrowa, Ząbkowice i stąd na Łosień lub Ogrodzieniec. Co do 
uderzeń skierowanych wprost na aglomerację głównych ośrodków prze
mysłowych Śląska, spodziewano się uderzeń na osiach: 

Bytom-Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa-Strzemieszyce-Olkusz
Suleszów-Kraków 

- Bytom-Huta Laury-Mysłowice-Chrzanów-Krzeszowice-Kra
}:ów; możliwość ta wydawała się przy tym skupiać na sobie najwięcej 
uwagi zainteresowanych czynników, 

- Chorzów-Szopienice.

H Gen. Aleksander Osiiiski. elaborat L. dz. 2486/Tjn. z 4.11.1927 I'., p, 4. CA W 
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Kolejna 
ważność rejonów na granicy niemieckiej w I okresie wojny z punktu widzeriia 
Naczelnego Dowództwa"; L. dz. 2480 z 27.7.1927 r., CAW, Zesp. GISZ, sygr::. akt 
302.4.286. 
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Głównym efektem działań ofensywnych na tych trzech kierunkach, 
jak również na osi Radzionków-Bobrowniki-Wojkowice, mogło stać się 
nie tylko zagrożenie całego obszaru położonego między Tarnowskimi Gó
rami i Kanałem Kłodnickim, ale również żywotnych dla całego pol
skiego teatru wojny magistrali kolejowych Katowice-Częstochowa i Bę
dzin-Częstochowa. Dlatego też imputowano przeciwnikowi zamiar opa
nowania rejonu węzłów Ząbkowice-Strzemieszyce, co w ówczesnym 
stanie sieci kolejowej w tej części polskiego teatru wojny oznaczałoby 
przerwanie połączeń między Kielcami i Warszawą oraz między Krako
wem i Katowicami. W wypadku tych działań przeciwnik mógł ponadto 
liczyć na ich oparcie o dogodną oś transportową, tworzoną przez linię 
kolejową Katowice-Mysłowice-Szczakowa-Trzebinia-Krzeszowice, 
gdy natomiast uderzenie na kierunku Będzin-Olkusz-Kraków pozba
wiało go takich możliwości wskutek braku bezpośrednich połączeń ko-
1ejowych między Olkuszem a Krakowem, jak również wskutek słabej 
wydajności linii kolejowej Szarlej-Ząbkowice, będącej zresztą w okre
sie formułowania tych przewidywań (1932 r.) dopiero w projekcie 1s. 

Ujemną stronę tych frontalnych działań ofensywnych stanowiła nato
miast konieczność ich ubezpieczenia od strony Oświęcimia i rejonu 
Strzemieszyce-Ząbkowice. 

3. Strefa położona na południe od skupiska głównych ośrodków prze
mysłowych, tzn. pododcinki Mikołów i Rybnik, miała odegrać podobną 
rolę jak pododcinek Częstochowa, tzn. rolę osłony jednego ze skrzydeł 
rozstrzygających działań, których widownią miał się stać odcinek cen
tralny. Spodziewano się przy tym, iż przeciwnik mógłby podjąć i 1lu 
wysiłek ofensywny na kierunkach: 

- Gliwice-Przyszowice-Mikołów-Bieruń-Oświęcim-Za tor-Kra
ków. z wariantem Bieruń-Chełm-Alwernia, opierając się na linii ko
lejowej Gliwice-Mikołów-Oświęcim-Za tor-Skawina-Kraków, co 
kryło jednak w sobie znaczną niedogodność, wynikającą z braku bezpo
średnich połączeń między Mikołowem i Tychami a Bieruniem. Oba te 
warianty uderzeń niemieckich rozpatrywane były jako· najbardziej real
ne i prawdopodobne, podobnie jak działania na osiach Woźniki-Sie
wierz, Tarnowskie Góry-Wolbrom, Będzin-Olkusz i Mysłowice-Krze
szowice; 

- Rudy-Rybnik-Żory-Pszczyna, z wariantem na Zator lub na
Jawiszowice-Osiek-Frydrychowice-Wadowice-Kraków, w oparciu 
o sieć transportową jak w poprzednim przypadku. Za prawdopodobniej
szy przyjmowano przy tym kierunek Rybnik-Żory-Pszczyna-Zator;

1s Chodzi o przytoczony już elaborat 23 DP z 1932 r. Rozpatrywano w nim

możli\vości uderzeń niemieckich w dużym stopniu z punktu widzenia warunków 
transportowych, przy czym jako pierwsze przybliżenie analizy przyjęto transport 

kolejowy. Jako korektę tego pierwszego przybliżenia uwzględniono zastosowany na 

masową skalę transport samochodowy. 
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- Wodzisław-Pszczyna, z dalszą możliwością wyjścia na oś Jawi
szowke-Wadowice lub Pszczyna-Zator, co też uważane było za jeden 
z najbardziej prawdopodobnych wariantów działań przeciwnika. Podsta
wę komunikacyjną stanowiłaby w tym układzie linia kolejowa Rybnik
Wodzisław-Pawłowice-Oświęcim bądź Pawłowice-Dziedzice-Biel
sko-Wadowice-Oświęcim oraz szosy Wodzisław-Rybnik-Żory
Pszczyna-Oświęcim-Skawina, lub też Pszczyna-Wadowice; 

- Racibórz-Pszów-W odzisław-J astrzębie-S trumień-Komorowi
ce-Bielsko w oparciu o linię kolejową Bogumin-Dziedzice-Kraków. 
Problem linii połączeń tego kierunku był jednak o tyle skomplikowany, 
iż ich podstawa, tzn. węzeł kolejowy Bogumin, znajdowała się na tery
torium Czechosłowacji, co uznać należy za istotny moment uwypuklają
<:y operacyjne znaczenie tego punktu, jednocześnie tłumaczący w jakimś 
stopniu postawę strony polskiej w okresie wydarzeń czeskich z końca 
1938 r. Stąd też przyjęcie przez przeciwnika tego kierunku uznawano 
do końca 1938 r. za mało prawdopodobne. 

Jeżeli chodzi o strategiczną stronę przewidywanych działań nieprzy
jaciela na obszarze Górnego Śląska, to gen{!ralnie rzecz biorąc, do końca 
1938 r. rozpatrywano ją na płaszczyźnie głównego wysiłku niemieckiego 
na osi Bydgoszcz-Inowrocław-Kutno-Warszawa. Wszystkie inne dzia
łania zaczepne strony niemieckiej miałyby w tym układzie charakter 
pomocniczy bądź uzupełniający. W taki też sposób traktowano ewen
tualność wykorzystania przez przeciwnika kierunków wyprowadzają
cych z Dolnego Sląska na obszar łuku Wisły i nie inaczej ujmowano 
kwestię zagrożenia polskiej części Górne_E?o Sląska. Przyjmowano miano
wicie, iż ewentualne uderzenie niemieckie ograniczałoby się do opanowa
nia Sląskiego Okręgu Przemysłowego i zabezpieczenia tym samym nie
mieckiej jego części, bez kontynuowania działań w głąb terytorium 
Polski. Charakterystyczne w tej mierze są zwłaszcza oceny z 1932 r. 
możliwości wykonania przez przeciwnika zakrojonego na dużą skalę 
uderzenia w celu opanowania Krakowa, stanowiącego główną bazę ope
racyjną południowo-wschodniej części polskiego teatru wojny. W rezul
tacie uznano działania takie za operację oznaczającą dla strony polskiej 
niebezpieczną ostateczność, grożącą utratą głównego ośrodka przemysło
wego, ale z drugiej strony określono ją jako bardzo mało prawdopodob
ną, gdyż możliwą do przeprowadzenia jedynie w następujących oko
licznościach 10: 

- w wypadku życzliwej dla Niemiec neutralności Czechosłowacji,
,v przeciwnym bowiem razie ubezpieczenie ofensywnych działań od po
łudnia musiałoby pochłonąć zbyt wiele sil; 

1• Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warunków działań opóźniających
na odcinku 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 

302.4.306. 

5 - Sobótka �s 
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- w początkowym okresie wojny, gdyby stronie niemieckiej udało
się zdobyć znaczną przewagę sił, co w świetle ówczesnej sytuacji było 
jednak mało prawdopodobne; 

- w późniejszych fazach działań, gdyby siłom niemieckim udało się
osiągnąć korzystne rozstrzygnięcie na północy, uniemożliwiając tym sa
mym stronie polskiej interwencję z obszaru Warszawa-Łódź-Kielce 
w kierunku południowo-zachodnim. 

W tej sytuacji nie pozostawało zatem nic innego, jak przygotowanie 
własnej koncepcji działań, zakładającej silne trzymanie obszaru Sląska 
i zabezpieczenie jego funkcjonowania w czasie trwania działań wojen
nych. Z zasygnalizowanych już jednak uprzednio przyczyn było rzeczą 
dla wszystkich najzupełniej oczywistą, iż spełnienie tego pierwszego 
warunku nie oznaczało wykonania drugiego, w którym tkwiła przecież 
cała istota zagadnienia. Prace studyjne poszły w związku z tym w dwóch 
kierunkach, a mianowicie: 

- przygotowania koncepcji tzw. ,,czynnej osłony" Śląskiego Okręgu
Przemysłowego, 

- analiza warunków i taktycznego rozwiązania osłony biernej oraz
stałej obrony jego obszaru. 

Punktem wyjściowym w pierwszym zakresie było ogólnie podziela
ne przeświadczenie, iż bierna osłona Sląska nie będzie w stanie zabez
pieczyć kluczowych obiektów przemysłowych przed ostrzałem artyle
ryjskim, a tym samym zapewnić im możliwość bezawaryjnej pracy, 
utrudniając, a nawet przekreślając pełne wykorzystanie jego zdolności 
produkcyjnej na cele wojenne; wchodziły tu ponadto w grę zagrożenia 
tego typu, jak użycie przez przeciwnika lotnictwa i gazów bojowych 20. 

Liczono się również z poważnymi trudnościami, jakie pojawiłyby się 
w tej sytuacji zarówno w zakresie utrzymania pracy węzłów kolejo
wych, zwłaszcza w fazie przewozów koncentracyjnych i operacyjnych, 
jak i jeżeli chodzi o ewakuację taboru kolejowego, niezbędnego na in
nych obszarach; według obliczeń z przełomu lat dwudziestych i trzy
dziestych na śląskiej sieci kolejowej zaangażowanych było od 14-25°/o 
całości taboru, jakim dysponowały wówczas PKP 21. 

20 Gen. Leon Berbecki, ,,Studium kolejow·e. Teczka .,A". Pogląd ogólny", L. dz_
202/GISZ. z 26.7.1927 r., CAW, Zesp. GISZ, ��·gn. akt 302.4.287; gen. Gmtaw Orlicz
-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Sląska na odcinki ... ", L. dz. 977 z 5.7.1928 r., 
CA \V. Zesp. GISZ, sygn. akt. 302.4.286. 

�1 Gen. Gustaw Orlicz-D!'eszer, elaborat „Podział Górnego Śląska na odcinki. .. " 
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., tamże; gen. Leon Bcrbecki, ,,Studium osłonowe Górnego
Śląska", L. dz. 50/28 Tjn. z 10.5.1928 r .. tamże; gen. Stanisław Burhardt-Bukacki. ela
borat „Podział frontu zachodniego dla działa11 pierw�zych dni", L. 543/Tjn. z 27.2.
1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.300; gen. Aleksander Osiński, elaborat
,,Podział granicy polsko-niemieckiej na odcinki", L. 678/Tj. z 11.3.1930 r ., CA W,
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.300.
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Wszystkie te okoliczności stwarzały dla obu stron zachętę do pod
jęcia osłony czynnej i w obu wypadkach stawiały pod znakiem zapyta
nia skuteczność obrony biernej. Spodziewano się przy tym natychmiasto
wego podjęcia przez siły niemieckie, jeszcze w osłonowej fazie wojny, 
lokalnych działań zaczepnych, mających na celu opanowanie całego ob
szaru Górnego Śląska. Stąd też należało, wykorzystując własną prze
wagę liczebną w pierwszej fazie wojny oraz szczególnie duże, właśnie 
na obszarz.e Śląska, możliwości szybkiego przeprowadzenia mobilizacji 
i koncentracji, wyprzedzić zaczepne działania niemieckie i podjąć wła
sne, odpychając przeciwnika na zachód od górnośląskiego rdzenia prze
mysłowego, by zapewnić temu rejonowi możliwość bezpiecznego kon
tynuowania realizacji wojennych zadań produkcyjnych 22. Wskazywano 
przy tym na możliwość osiągnięcia zamierzonego celu w układzie wa
riantowym, to znaczy 23; 

- Zakrojonej na dużą skalę akcji, mającej na celu dotarcie do ogól
r.ej linii Namysłów-Opole-Głogówek, a więc również opanowanie Opo
la i oparcie się o granicę śląsko-czechosłowacką. 

- Nieco skromniejszych co do zasięgu działań ofensywnych, nasta
wionych na zajęcie Opola i oparcia się o linię Odry. 

- Udeńenia ograniczającego się do opanowania rejonu Bytom
Gliwice-Pyskowice-Łabędy, stanowiącego główne zagrożenie dla ślą
skiego okręgu przemysłowego, z ewentualnym poszerzeniem do rejonu 
m. Tworóg, osłaniającym uderzenie na Pyskowice i Łabędy.

- Działań zmierzających do osiągnięcia najniezbędniejszego, mini
mum, zapewniającego, przynajmniej częściowo, bezpieczeństwo przemy
słowego rdzenia polskiej części Górnego Śląska, tzn. do zaj ęc"ia rejon u 
Gliwice-Zabrze. 

W pierwszym i częściowo w drugim wypadku chodziło o zakrojoną 
na- dużą skalę operację, połączoną z uderzeniem na Dolny Sląsk z po
łudriowej części wielkopolskiego obszaru operacyjnego. Rola sił pol-

22 Obok przytoczonych już wyżej dokumentów uzasadniających działania tego
typu należałoby ponadto wymienić: gen. Leon Berbecki, elaborat dot. północnego 
styku odcinka śląskiego, L. dz. 2911/Tjn. z 30.11.1930 r., CA W, Zesp. GISZ, sygn. 
2kt 302.4.299; tenże, zał. X do sprawozdania z gry wojennej 1932, CAW, Zesp, 
GISZ, sygn. akt 302.4.311. 

23 Gen. Leon Berbecki, elaborat dot. północnego styku odcinka śląskiego, L. dz. 
2911/Tjn. z 30.11.1930 r., CAW, Zesp, GISZ, sygn. akt 302.4.299; tenże, ,,Studium 
osłonowe Sląska", L. dz. 50/28 Tjn. z 10.5.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 
302.4.286; gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Śląska na odcinki...", L. dz'. 
977 z 5.7.1928 r., tamże; gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, elaborat „Podział frontu 
zachodniego na odcinki dla działań pierwszych dni wojny", L. dz. 543/Tjn. z 27.2. 

1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.300; gen. Aleksander Osiński, elaborat 

,,Podział granicy polsko-niemieckiej na odcinki ... ", L. dz. 670/Tjn. z 11.3.1930 r., tam
że: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Kolejna ważność rejonów na granicy 

niemieckiej w I okresie wojny z punktu widzenia Naczelnego Dowództwa", L. dz. 
2480 z 27.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 
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skich na Górnym Śląsku miała w tej kombinacji polegać bądź na ude
rzeniu z rejonu Katowice-Orzesze na Opole, z ominięciem lasów Kuź

nica Raciborska, gdyby Czechosłowacja wystąpiła po stronie Polski 
i rozwinęła działania ofensywne od południa, bądź też, przy braku jej 
współdziałania, z rej. Rybnik-Wodzisław na Racibórz i dalej wzdłuż 
korytarza między Odrą a granicą czechosłowacką, aż do linii Głogó
wek-Opole. Jej przedłużenie północne, tzn. rubież Opole-Namysłów, 
zostałoby wówczas osiągnięte we współdziałaniu ze zgrupowaniem ude
rzającym na Opole z rejonu Ostrów-Orzesze-Kępno 24. Efektem by
łoby osiągnięcie nie tylko określonych celów operacyjnych, ale również 
poważnego sukcesu politycznego, połączonego z możliwością wykorzy
stania do działań wojennych miejscowego żywiołu polskiego 2·5. Dla osiąg-
11ięcia ogólnej linii Opole-Racibórz brano także pod uwagę wariant 
zakładający wykonanie uderzenia głównego z rejonu Chorzów-Tarnow
skie Góry-Będzin na Pyskowice-Toczek-Opole i uderzeń pomocni
czych wzdłuż osi Mikołów-Gliwice oraz wzdłuż Odry na Opole 2e. 

Zakrojone na mniejszą skalę działania według wariantu trzeciego 
i czwartego pomyślane były natomiast jako operacja lokalna, z podstaw 
wyjściowych położonych bliżej północnych i południowych wylotów ści
słego rejonu przemysłowego. I tak dla uderzenia na rejon Pyskowice
Łabędy przyjmowano 21: 

- na północy rejon Rybna-Repty SL-Tarnowskie Góry, lub też,
w wypadku objęcia uderzeniem również m. Tworóg, rejon lasu m. Ko
szęcin-Lubliniec; 

- na południu rejon Gierałtowice-Knurów-Ornatów bądź przy
nieco szerzej pomyślanej operacji rejon Orzesze-Rybnik z osią uderze

nia Orzesze-Gliwice-Pyskowice, przy pomocniczym uderzeniu na osi 
Ruda-Pyskowice. 

Dla wariantu czwartego przyjęto jako podstawy wyjściowe na pół
nocy rejon Repty SL-Tarnowskie Góry-Tarnowice Stare okrakiem 
szosy gliwickiej, a na południu rejon Ruda-Hebzie, z osią działania na 
m. Mikulczyce 2s. W tym wypadku duże zastrzeżenia budziło jednak

H Gen. Leon Berbecki, elaborat dot. północnego styku odcinka śląskiego, L. dz.
:!911frjn. z 30.11.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299; gen. Stanisław 
Burhardt-Bukacki, elaborat „Podział frontu zachodniego na odcinki dla działań 
pierwszych dni wojny", L. 543(rjn. z 27.2.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 
302.4.300. 

• Gen. Leon Berbecki, elaborat dot. północnego styku odcinka śląskiego, L. dz.
2911/Tjn. z 30.11.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299. 

ra Gen. Leon Berbecki, zal. X do sprawozdania z gry wojennej 1932 r., CAW,
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311. 

21 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Sląska na odcinki", 
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Leon Berbecki,
zał. X do sprawozdania z gry wojennej 1932 r., CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt

302.4.311. 
n Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Sląska na odcinki", 

L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286.
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pozostawienie poza frontem niemieckim Pyskowic, które ze względu na 
swoje położenie i znaczenie komunikacyjne stanowiły naturalne zam
knięcie „worka bytomskiego" od zachodu i :mogły służyć w przyszłości 
jako wygodna podstawa wyjściowa do kontrofensywy przeciw siłom 
polskim, gdyby tym udało się uprzednio opanować rejon Zabrze-Gli
,vice 29, W kontekście rozważań czynnej osłony Śląska należałoby ponad
to podkreślić, iż ogólna myśl przewodnia tej koncepcji została sformu
łowana, a następnie przekazana - jak to wynika z jednego z elaboratów 
gen. Berbeckiego - do wykonania inspektorom . armii i generałom do 
prac przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Nastąpiło to najpraw
dopodobniej nie później niż w pierwszej połowie 1927 r. 30 

Poza przedstawionymi wyżej generalnymi zasadami realizacji tej idei 
opracowano cały szereg szczegółowych elaboratów taktycznych, dotyczą
cych sposobu opanowania poszczególnych punktów na obszarze przeciw
nika, jak Bytom, Zabrze, Gliwice, Pyskowice i Racibórz, i zawierających 
wyliczenie sił oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań 31. 

Do wystąpienia zaczepnego w ramach trzeciego i czwartego wariantu 
osłony czynnej przewidywano przy tym użycie równowartości piechoty, 
słabo jednak wyposażonej w bronie wspierające, a zwłaszcza w artylerię, 
której substytut - ale w pewnym tylko stopniu - stanowiłby przydzie
lony pociąg pancerny. Na środki te i na ich skuteczność nie należy jed
nak patrzeć przez pryzmat sytuacji strategicznej Polski w 1938 r., czy 
też tym bardziej w 1939 r. W warunkach lat 1922-1933 mogły się 
one okazać wystarczające, zważywszy ówczesną słabość Niemiec, długie 
cykle ich improwizowanej mobilizacji oraz znany stronie polskiej za
miar skupienia głównego wysiłku strategicznego przeciwnika w północ
no-zachodniej części polskiego teatru wojny. W sumie można więc 
stwierdzić, iż strona polska dysponowała szczegółowo sprecyzowaną i od
powiadającą ówczesnej sytuacji koncepcją zaczepnego rozegrania pro
blemu utrzymania i zabezpieczenia swojego głównego okręgu przemy
słowego. 

Powstaje zatem kolejne pytanie, czy to samo stwierdzenie odnieść 
można również do rozwiązań obronnych. Sformułowane one zostały 
w oparciu o dwa elementy wiodące, a mianowicie naturalne linie geogra
ficzńe stanowiące podstawę obrony ciągłej i specyficzny charakter po
krycia śląskiego obszaru operacyjnego, który wprowadzał poważne ko
rekty do obowiązujących wówczas regulaminowych form obrony stałej. 

n Gen. Leon Berbecki, elaborat L. 2937/Tjn. prawdopodobnie z 1930 r., CAW, 
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299. 

•0 Gen. Leon Berbecki, ,,Studium kolejowe. Teczka „A". Pogląd ogólny. Zada
nia i położenie polityczne do studium", L. dz. 202/GISZ, z 26.7.1927 r., CAW, Zesp. 

GISZ, sygn. akt 302.4.287. 
11 Gen. Leon Berbecki, ,.Teczki z „punktami", L. 364 z 8.2.1930 r., CAW, Zesp. 

GISZ, sygn. akt 302.4.299; tenże, elaborat L. 1751fTjn. z 19.5.1930 r., tamże; tenże, 
elaborat L. 2937/fjn., tamże, tenże, elaborat 364 Tjn., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 
302.4.289. 
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Co do naturalnych zapór, które mogłyby stanowić oparcie dla obrony 
własnej, brano pod uwagę na północ od osi Katowice-Bytom kompleksy 
lasów między Tarnowskimi Górami a Częstochową oraz linie rzek Warta, 
Brynica i Przemsza, z tym wszakże zastrzeżeniem, �ż wymagały one, jako 
przyszłe rubieże obronne, inżynieryjnych prę.c przygotowawczych, umoż
liwiających zastosowanie zalewów. Na południe od strefy przemysłowej 
myślano o ewentualnym wykorzystaniu dolnego biegu Przemszy i linii 
górnej Wisły wraz ze stawami w rejonie m. Dziedzice i m. Zator, na 
przedpolu Wisły - lasów Pszczyńskich, w wypadku zaś głębszego od
skoku do tyłu - rzek Soła i Skawa 32• Najistotniejszą jednak rolę w pro
cesie kształtowania się zwłaszcza taktycznych koncepcji obronnych ode
grała gęsta zabudowa przemysłowa i duży stopień urbanizacji tego ob
szaru, co stwarzało szczególnie dobre warunki do zorganizowania upor
czywej obrony, utrudniając tym samym działania ofensywne przeciw
nika 33. Na gruncie obu tych przesłanek wyrosła ogólna koncepcja obrony 
śiąskiego obszaru operacyjnego. Rozpatrywać ją należy w układzie roli 
operacyjnej poszczególnych pododcinków, kolejnych rubieży obronnych 
całego obszaru i generalnych rozwiązań taktycznych, na których mia
łyby zostać oparte działania obronne. 

Pierwsze z wymienionych zagadnień sprowadzało się do zasady, iż 
kluczowe znaczenie mają fronty osłaniające bezpośrednio rdzeń prze
mysłowy Górnego Śląska przed uderzeniami przeciwnika z trójkąta By
tom-Pyskowice-Łabędy, wyprowadzającymi go najkrótszą drogą nie 
tylko na tyły śląskiego zagłębia przemysłowego, ale i na magistralę ko
lejową Kraków-Częstochowa-Warszawa 34. Należało zatem przede 
wszystkim zablokować „klin bytomski" przez uporczywą obronę miejsco
vv·ości Kalety, Radzionków, Szarlej i Ruda 35

. Jeżeli chodzi o oba obszary 
skrzydłowe, flankujące od północy i południa śląską aglomerację prze
mysłową i zamykające korytarze wyprowadzające na jej tyły, większą 
wagę przywiązywano do położonego na północ od niej 36. Wynikało to 

n Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warunków działań opóźniających 
na odcinku 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 
302.4.308. 

31 Gen. Leon Berbecki, Zał. X do sprawozdania z gry wojennej 1932 r., CAW,

Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311. 
M Gen. Leon Berbecki, ,,Studium osłonowe Śląska", L. dz. 50/28 z 10.5.1928 r., 

CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 

s:; Wniosek taki wyciągnąć można z analizy przeprowadzonej przez Biuro In

spekcji GISZ, ,,Lokata ważności punktów na pograniczu'', L. dz. 200 I/Tjn. 5.12. 
1928 r., tamże. 

56 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Kolejna ważność rejonów na granicy
niemieckiej \V I okresie wojny z punktu widzenia Naczelnego Dowództwa", L. dz. 
2480 z 27.7.1927 r., tamże, gen. Juliusz Rómmel, ,,Studium osłony granicy niemiec
ko-litewskiej. I. Studium operacyjne nr 5", L. dz. 1846/op. z 1.8.1927 r., CA W, Zesp. 
GISZ, sygn. akt 302.4.291. 
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stąd, iż walczącym na nim siłom przypadała nie tylko rola osłony pół
nocnego skrzydła śląskiego rdzenia przemysłowego, ale również zadanie 
utrzymania położonego najbliżej granicy państwa odcinka magistrali ko
lejowej Warszawa-Częstochowa-Kraków, a ponadto - jak wiadomo 
z poprzednich rozważań - obszar ten nabierał stopniowo coraz to więk
szego znaczenia w skali wykraczającej daleko poza problemy śląskie 
ze względu na przebiegające przezeń linie operacyjne, wyprowadzające 
na Łódź, Warszawę, Radom i Kielce a1. W tym układzie najważniejszym 
zadaniem stawała się obrona węzłów kolejowych Krzepice, Częstochowa, 
Herby, Kalety i Tarnowskie Góry oraz uchwycenie uderzenia przeciw
nika przede wszystkim na kierunkach Lubliniec-Kalety i Lubliniec
Herby 38. W kwestii zaś samej obrony Śląska szczególnego znaczenia, 
zwłaszcza w ocenach pochodzących z późniejszych okresów, nabierało 
utrzymanie ryglowej pozycji tworzonej przez rejon wzgórz Bądusz-Bru
dzowice i linię rz. Brynica na odcinku m. Zendek-m. Brudzowice, przy
gotowanie zniszczeń i zapór w strefie lasów Herby, co miało uniemoż
liwić przeciwnikowi wprowadzenie tam większych mas wojska (liczono 
się z 2-3 dp i 1 d.panc.), jak również dostosowanie magistrali kolejo
wych Kraków-Wolbrom i Kielce-Koniecpol do przewozów koncentra
cyjnych, operacyjnych, kwatermistrzowskich i ewakuacyjnych na rzecz 
prawego skrzydła obrony Śląska 39_ 

Mniejszą wagę przywiązywano natomiast do południowego skrzydła 
strefy operacyjnej Śląska. Zgodnie z ówczesną sytuacją geopolityczną Pol
ski uważano, iż z punktu widzenia obrony Śląska brak tam przedmiotów 
terenowych o takim znaczeniu operacyjnym, jak na północy, a kierunki 
wyprowadzające z rejonu Raciborza na rdzeń zagłębia górnośląskiego są 
zbyt okrężne 40. Niemniej jednak w warunkach sformułowanej w ten 
.sposób skali ważności poszczególnych części odcinka śląskiego przyjmo
wano, iż w jego południowej strefie kluczowe znaczenie uzyskają węzły 
Orzesze i Mikołów, a przede wszystkim trójkąt węzłów Rybnik-Wodzi
.sław-Żory ,1. 

Istotnym uzupełnieniem ogólnej, operacyjnej koncepcji obrony Ślą
.ska. będącym kontynuacją analizy głównych przebiegających tam linii 

r. Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Sląska na odcinki",
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286; gen. Aleksander
Osiński, studium L. dz. 2486/Tjn. z 4.11.1927 r., p. 4. ,,Ocena najbardziej zagrożo
nych punktów", CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.289.

38 Tamże oraz gen. Leon Berbecki, ,,Studium osłonowe Sląska", L. dz. 50/23 
z 10.5.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286. 

s9 Gen. Leon Berbecki, Wnioski do gry wojennej z 1937 r., (p. VIII), CAW, Zesp. 
GISZ, sygn. akt 302.4.311. 

40 Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, elaborat „Podział Górnego Sląska na odcinki", 
L. dz. 977 z 5.7.1928 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.286.

H Gen. Leon Berbecki, ,,Studium osłonowe Sląska", L. dz. 50/28 z 10.5.1928 r.,
tamże. 
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geograficznych i charakterystycznych dla tego obszaru kompleksów 
przedmiotów terenowych, był wyrosły na tym gruncie system kolejnych 
rubieży obronnych, możliwych do przyjęcia z punktu widzenia general
nych założeń operacyjnych i strategicznych. System ten stanowił po
nadto ważne ogniwo przejściowe do rozwiązań o charakterze ściśle tak
tycznym. Przewidywał on stawianie przeciwnikowi oporu na siedmiu 
kolejnych pozycjach opóźniania, wykorzystujących wszystkie najważniej
sze, uprzednio już wymienione linie geograficzne 42

: 

- Tarnowskie Góry-Sucha Góra-Radzionków-Chorzów-Hebzie-
-N. Bytom-Ruda-Bielaszowice-N. Wieś-Halemba-Kończyce-Kry-
wałd-Knurów-rz. Birawka;

- rz. Brynica-Chorzów-Smiłowice;
- Wo jkowice-rz. Brynica-płn. Czeladź-Siemianowice-Załęż€-

--Mikołów-N. Wieś k. Mikołowa; 
- Siewierz-Sarnów bądź U j ejście-Gołonóg-Będzin-Sosnowiec-

-Mysłowice-Tychy;
- linia rzek Czarna Przemsza i Wisła od ujścia Czarnej P,rzem.szy;
- G. Grodziec-Pustynia Błędowska-bagna wsch. m. Szczakowa-

--Ciężkowice-Oświęcim; 
- m. Pilica lub Ogrodzieniec-Olkusz-Tenczynek-Zator.
Koncepcja kolejnych rubieży oporu zakładała opóźnienie dwu-, trzy

krotnie silniejszego przeciwnika przez okres - w zalciności od .5topnia 

inżynieryjnego przygotowania terenu - trzech do pięciu dni. Przypusz
czano, iż w warunkach dobrze zorganizowanej obrony przeciwnik nie 
będzie w stanie posuwać się szybciej aniżeli w tempie 1-1,2 km na go
dzinę, jeżeli chodzi o piechotę, i 1,5-2 km na godzinę w wypadku tak
tycznych związków kawalerii o. System ten nawiązywał jednak w więk
szym stopniu do uważanej za mniej realną, omówionej uprzednio moż
liwości wykonania przez przeciwnika zakrojonego na szeroką skalę, głę
bokiego uderzenia przez obsza,r Śląska na Kraków aniżeli do przyjmo
wanego za najprawdopodobniejszy w arian tu próby opanowania Śląska 
w ramach lokalnych działań, już w osłonowej fazie wojny. Temu osfat
niemu odpowiadał w stopniu o wiele większym taktyczny system obron
ny, opracowany również pod kierownictwem gen. Berbeckiego. Opiera
jąc się na tych samych przesłankach terenowych, stanowił on, obok kon
cepcji „osłony czynnej" i stopniowego oddawania terenu w walkach 

il Gen. Leon Berbecki, elaborat „Projekt osłony Górnego Sląska", L. 71/29 Tjn. 
BI z 24.1.1929 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299; tenże, elaborat „Projekt 
obrony odcinka górnośląskiego", L. 461 Tjn. z 15.2.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. 
akt 302.4.301; Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warunków działań opóźnia
jących na odcinki 23 PAL i 3 P. Ulanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn.

akt 302.4.308. 
u Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warunków działań opóźniających na 

odcinku 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.308
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opóźniających, jak gdyby trzeci wariant wojskowego wykorzystania ope
racyjnego obszaru Śląska, w warunkach, jakie stwarzało strategiczne po
łożenie Polski w latach 1922-1938. System gen. Berbeckiego opierał się 
na następujących założeniach ogólnych '-': 

1. Podstawę do działań obronnych stanowią tzw. rdzenie obronne,
utworzone z większych osiedli zlokalizowanych okrakiem na spodziewa
nych kierunkach uderzeń niemieckich bądź flankujących te kierunki, 
lub też z miejscowości, na których obszarze znajdowały się obiekty prze
mysłowe o kluczowym znaczeniu dla wysiłku wojennego państwa. Szcze
gólnie przydatne mogło się tu okazać wykorzystanie wybiegających w te
ren występów miejskich, zwartych kompleksów fabrycznych i kopalnia
nych, hałd przemysłowych, cmentarzy itp. Ich uporczywa obrona zmu
szałaby przeciwnika do każdorazowego rozwinięcia sił przed kolejnymi, 
napotykanymi na drodze rdzeniami, powodując jednocześnie znaczne zu
życie tych sił. Pierwszą linię oporu „rdzeni" stanowiłaby zewnętrzna, 
.skierowana ku zachodowi lizjera miast. Obrona ich wnętrza opierałaby 
się natomiast na systemie barykad wznoszonych z reguły za zakrętami 
ulic oraz w ich zwężeniach i zabezpieczonych od frontu zasiekami z dru
tu kolczastego, na umocnionych narożnikowych budynkach mieszkalnych, 
lub też na budynkach sąsiadujących z barykadami, stanowiących schrony 
dla ich załóg, na ogniach prowadzonych z piwnic oraz na systemie ko
munikacyjnym łączącym poszczególne punkty oporu. W ten sposób po
wstałyby na obszarze zwartej zabudowy miejskiej kolejne, urzutowane 
v,- głąb kompleksy obronne, wyposażone bogato w broń maszynową i po
wiązane ze sobą ogniowo w jeden, wewnętrznie zwarty system. Istotne 
znaczenie miało również wzajemne powiązanie urzutowanych w głąb 
,,rdzeni", co zapewnić miało, zwłaszcza na wypadek konieczności ewa
kuacji, zabarykadowanie ich wyjść wschodnich i dozorowanie ich ognia
mi z pozycji pośrednich. System ten ułatwiałby odejście sił własnych, 
utrudniając jednocześnie przeciwnikowi wyjście ze zdobytego „rdzenia" 
i kontynuowanie uderzenia na następny. 

2. Przed głównym frontem obronnym, opartym na systemie ,.rdze
ni", znajdowałaby się pierwsza linia obrony, tworzona przez przysposo
bione jako punkty oporu osiedla, hałdy przemysłowe i kompleksy leśne. 
Mniejsze miejscowości spełniałyby rolę redut, stanowiących główne 
punkty opo,ru. 

•c Gen. Leon Berbecki, elaborat „Projekt obrony odcinka górnośląskiego",
L. 461 Tjn. z 15.2.1931 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.301. Pewne przesłanki
tych bardzo już kompletnych rozwiązań znaleźć można ponadto w „Studium osło
nowym Śląska" gen. Leona Berbeckiego, L. 50/28 z 10.5.1928 r., CA W, Zesp. GISZ,
sygn. akt 302.4.286. Natomiast rozwinięcie koncepcji gen. Berbeckiego stanowił ela
borat dowódcy 23 DP z 1932 r. (,,Ogólna ocena warunków działań opóźniających
na odcinku 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, Zesp. GISZ, syg:1. akt
302.4.308).
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3. Pierwszą linię obrony poprzedzałaby z kolei alarmowa linia prze
słaniania, tworzona przez łańcuch placówek i czujek. Jej rola polegała 
na zapobieżeniu ewentualnym próbom zaskoczenia głębiej położonego sy-· 
stemu „redut" i „rdzeni". 

4. Uporczywa obrona „redut" i „rdzeni", stanowiąca istotę całego
systemu, wsparta byłaby przeciwuderzeniami wykonywanymi przez roz
lokowane w głębiej położonych miejscowościach odwody, stosujące 
przede wszystkim wypady nocne. 

Ten ostatni element nadawał koncepcji gen. Berbeckiego charakter 
kombinacji łączącej w sobie działania obronne z zaczepnymi, a więc po
zwalającej na oddanie ciosu. Niemniej jednak jej istotę stanowił, pod
kreślany również przy innych okazjach, zdecydowany opór, wykorzy
stujący infrastrukturę miejską i przemysłową 45. Propozycje gen. Ber
beckiego, wychodzące dość znacznie poza obowiązujące zasady regula
minowe, dały ponadto asumpt do opracowania odrębnej instrukcji walki 
na obszarach przemysłowych i silnie zurbanizowanych 4&. Ich uzupełnie
nie, pochodzące mniej więcej z tego samego okresu, w którym sformu
łowana została ostatecznie taktyczna koncepcja obrony Śląska gen. Ber
beckiego, stanowiły wnioski gen. Burhardta-Bukackiego co do organiza
cyjnej i techniczno-materialnej strony przygotowań ,obronnych. Gen. 
Burhardt-Bukacki postulował mianowicie, biorąc pod uwagę wyjątkową 
sytuację Śląska na wypadek konfliktu z Niemcami oraz specyficzny 
z wojskowego punktu widzenia charakter tego obszaru, dokonanie ca
łego szeregu zmian w zakresie faktycznego stanu dyslokacji sił, zasad 
crganizacji osłony i planu mob., jak również wykonanie prac przygoto
wawczych, mających na celu ogólne podniesienie ,obronności Śląska, 
a mianowicie 47: 

- aktualizację obowiązującego planu osłony tego obszaru i opraco
wanie odpowiadającego jego wymogom planu mob., z uwzględnieniem 
1rnniecmości zdeponowania na miejscu odpowiednich zapasów broni, 
amunicji i umundurowania; 

- opracowanie, jako elementu planu osłony, planu użycia m1eJsco
wej policji i straży granicznej, jak również planu ochrony obiektów ko
lejowych i przemysłowych oraz planu mobilizacji przemysłu i środków 
transportowych; 

u Gen. Leon Berbecki, Zał. X do sprawozdania z gry wojennej 1932 r., CA W, 
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311. 

łe Opracowanie takie pt. ,,Instrukcja walki w rejonach przemysłowych i ko

palnianych" zostało przesłane do Biura Inspekcji GISZ przy piśmie gen. Berbec
kiego z 24.9.1935 r. (CA W, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311). Poza wspomnianym 
pismem przewodnim nie zachowało się ono jednak w dostępnych zasobach archi
walnych. 

�; Gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, elaborat „Plan dalszych prac nad osłoną 
odcinka górnośląskiego", L. 692/Tj. z 13.6.1929 r., CAW, Zesp. GISZ. sygn. akt 
302.4.300. 
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konieczne zmiany w dyslokacji pokojowych garnizonów na Śląsku; 
- skupienie, na wypadek wybuchu wojny, władzy wojskowej i cy

wilnej w ręku dowódcy stacjonującej tu 23 DP; 
- przygotowanie konkretnego planu umocnień polowych i przeszkód

terenowych, ustalenie obsady umocnień i przeprowadzenie kalkulacji siły 
roboczej niezbędnej do wykonania zniszczeń oraz zdeponowanie na 
miejscu niezbędnych zapasów materiałowych. 

Nietrudno stwierdzić, iż postulaty gen. Burhardta-Bukackiego były 
istotnym uzupełnieniem taktycznej koncepcji gen. Berbeckiego, zabez
pieczającym jej wykonalność przede wszystkim od strony technicznej, 
organizacyjnej i mobilizacyjnej. 

Powstała w ten sposób ogólna doktryna taktyczna i techniczno-orga
nizacyjna stała się następnie podstawą do opracowania szczegółowej kon
cepcji obronnej organizacji Śląska. Stosownie do przyjętej koncepcji tak
tycznej obrona ścisłego obszaru przemysłowego opierać się miała na ca
łym szeregu urzutowanych w głąb i powiązanych ogn�owo „rdzeni obro
ny'', w które przekształcić miano całe zespoły miejscowości, a mianowi
cie: Tarnowskie Góry, Piek.a,ry-Bobrowniki bądź Huta Laury-Bobrow
niki. lub też Huta Laury-Czeladź z oparciem o rz. Brynica, Królewska 
Huta-Hajduki, Nowy Bytom-Wirek oraz Katowice-Mysłowice, z ubez
pieczającymi je bastionami Załęże, Bogucie, Dąb i Zawadzie '8

• 

Na obszarach położonych na północ i na południe od głównej aglo
meracji przemysłowej działania obronne miały opierać się ,również na 
uporczywej obronie wyznaczonych punktów, z tym jednak, iż odmienny 
charakter terenu stwarzał konieczność pewnych modyfikacji, uwzględ
niających przede wszystkim słabsz>· stopień urbanizacji tych obszarów. 

W sumie wykonano ogromną pracę, obejmującą wszystkie szczeble 
sztuki wojennej, ze specjalnym jednak uwzględnieniem aspektów tak
tycznych. Jej rezultaty wyprowadzały koncepcję obrony Górnego Śląska 
daleko poza pochodzące z lat 1925-1926 wytyczne inspektora armii 
z siedzibą w Krakowie, gen. S. Szeptyckiego, który oparł je na właści
wej jego osobowości i. znanej skądinąd idei walki linearnej, zarówno 
,v fazie osłony, jak i działań obronnych 49. Gen. Berbecki i jego współ
pracownicy zastąpili ją logicznym, dostosowanym do specyfiki terenu 
systemem, łączącym w sobie cechy zdecydowanego oporu wykorzystują-

.a Gen. Leon Berbecki, ,,Studium osłonowe Śląska", L. 50/28 z 10.5.1928 r.,
CAW, Zes.p. GISZ, sygn. akt 302.4.286; tenże, elaborat „Projekt osłony Górnego 
Śląska", L. 71/29Tjn. BI z 24.1.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299; tenże,
elaborat „Projekt obrony odcinka górnośląskiego", L. 46/Tjn. z 15.2.1930 r., CAW, 
Zesp. GISZ, sygn .. akt 302.4.301; Dowódca 23 DP, elaborat „Ogólna ocena warun
ków działań opóźniających na odcinku 23 PAL i 3 P. Ułanów" z 2.7.1932 r., CAW, 
Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.308. 

�� Gen. Leo.n Berbecki, elaborat „Projekt osłony Górnego Sląska", L. 71/29Tjn. 
BI z 24.1.1930 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.299. 
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cego sprzyjające mu przedmioty terenowe, z zasadą oddawania ciosu 
v;yprowadzonego z głębi własneg.o ugrupowania. 

Biorąc pod uwagę cały okres lat 1922-1938, należałoby stwierdzić, 
iż trwałym motywem inspirującym prace planistyczne tego okresu były 
rozwiązania zmierzające w kierunku połączenia zasady bezwzględnego 
utrzymania Górnego Śląska:, niezależnie od wydarzeń na pozostałych od
cinkach frontu polsko-niemieckiego, z koncepcją jego „czynnej osłony", 
czyli przesunięcia frontu obronnego w kierunku Odry na odcinku mię
dzy Raciborzem a Opolem. Motyw ten, w sytuacji dużej zmienności wa
runków planowania i czynników określających strategiczne położenie 
Państwa Polskiego, okazał wyjątkową trwałość, którą można by porów
nać jedynie z żywotnością przewidywań co do wyboru przez stronę nie
miecką kierunku bydgosko-warszawskiego jako osi głównego wysiłku 
strategicznego. Przejściowe zachwianie tej koncepcji, najprawdopodob
niej w sensie stworzenia alternatywy czysto obronnej, biorącej pod uwa
gę również możliwość opuszczenia śląska i podjęcia próby powstrzyma-
1da .ofensywy sił niemieckich poza jego obszarem, gdzieś w rejonie gór
nego biegu Pilicy i Krakowa, nastąpiło na przełomie lat 1932/33 bądź 
1933/34. Być może, iż wzięła ona w ciągu lat następnych górę nad po
przednim, obronno-zaczepnym wariantem, stając się w ramach nadal 
aktualnej, dotychczasowej formuły strategicznej wojny z Niemcami wią
żącą podst,awą prac planistycznych.

Śladem świadczącym o powstaniu takiej koncepcji może być pocho
dzący z lipca 1932 r. elaborat ówczesnego dowódcy 23 DP, gen. J. Zająca, 
który rozpatrywał możliwość zastosowania przez Niemców zakrojonego 
na dużą skalę manewru, skierowanego poprzez obszar Śląska na Kraków. 
Nie można przy tym wykluczyć prawdopodobieństwa, iż na przełomie 
lat 1933/34, pod wpływem wydarzeń politycznych w Niemczech i łatwiej 
w ich kontekście do przewidzenia zmiany dotychczasowego stosunku 
sił na korzyść zachodniego sąsiada Polski, ten poddawany dotąd różnym 
wątpliwościom wariant działania przeciwnika stał się obowiązującą wy
tyczną planistyczną. O słuszności tej tezy świadczy fakt, iż w 1936 r. 
nowy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, marsz. Smigły-Rydz, stwier
dzał niedwuznatznie w swoich wytycznych do prac planistycznych na 
r.dcinku Sląska, iż podjął decyzję zastąpienia koncepcji opartej na za
sadzie manewru odwrotowego - ergo koncepcja ta musiała dotąd obo
wiązywać i chyba nie wybiegała zbyt daleko od tej, która była przedmio
tem analiz zawartych we wspomnianym elaboracie gen. Zająca - przez 
trwałą obronę Śląska, opartą na stałych umocnieniach i wzmocnioną 
przez przydział dodatkowych sił 5o_ Marsz. Śmigły-Rydz wychodził przy 

�0 Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, brulion pisma skierowanego do gen. Ber
beckiego, L. dz .... /oper. tjn. z listopada 1936 r., ,,Wytyczne do prac na odcinku", 
CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.311. Pismo powoływało się na naradę w GISZ 
z 3.11. tegoż roku. 
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tym z założenia, że „Niemcy będą się starali uchwycić naJpierw nasz 
rejon przemysłowy. Z chwilą, gdy im się to nie uda dzięki naszym 
fortyfikacjom, pójdą prawdopodobnie na skrzydła, ale na to posiada Pan 
Generał odwody, którymi może się Pan General przeciwstawić tym dzia
łaniom". Dla wykonania wynikających stąd zadań Generalny Inspektor 
przydzielił „odcinkowi śląskiemu" następujące siły: 6 DP, 7 DP, 23 DP, 
6 baonów marszowych 23 DP, 2 baony marszowe 21 DP, 5 BK, 4 kom
yanie ckm i warunkowo, gdyby przeciwnik użył większych sił, aniżeli 
przewidywano, w południowej części Śląska, pułk piechoty z 21 DP wraz 
z dyonem artylerii. Każdej d·p przydzielono ponadto 2 kompanie sape
rów, a dowódcy odcinka 1 baon saperów. Stanowiło to łącznie równowar
tość czterech dp i jednej bk, co nie odbiegało już zbyt daleko od faktycz
r,ego składu Armii „Kraków" z 1939 r. (pięć dp, jedna bryg. p., 1 bryg. 
panc.-mot., 1 bk, 7 baonów ON, trzy baony km). Decyzje te podjęto już 
w ramach prac nad prowizorycznym pl.anem Generalnego Inspektora 
z 1936 r., przy czym jest rzeczą charakterystyczną, iż właśnie wówczas 
najwyższe czynniki wojskowe, w ślad z:a inspektorami armii i generałami 
do prac, zaczęły na tle problemu śląskiego zauważać również dylemat 
,,luki częstochowskiej", skoro marsz. Smigły-Rydz, przydzielając gen. 
Berbeckiemu 5 BK, obwarowywał tę decyzję zastrzeżeniami i wahania
mi, zakładając rn. in., iż „5 BK, gdyby nie była potrzebna na odcinku 
Pana Generała, przewiduję na styku z odcinkiem generała Rómmla, gdzie 
może okazać się bardzo potrzebną ze względu na ważność odcinka wie
luńskiego". W każdym razie nie może ulegać żadnym wątpliwościom, iż 
-zawiązki ogólnej koncepcji i zadań przyszłej Armii „Kraków", tak jak 
ukształtowały się one w planie „Zachód", zarysowały się dość -wyraźnie 
już pod koniec 1936 r. W 'tym też samym czasie powstała ogólna kon
cepcja ufortyfikowania Sląska w takiej samej mniej więcej postaci, w ja
kiej została ona ostatecznie sfinalizowana. Wynika to nie tylko z przy
toczonego pisma Generalnego Inspektora, ale również z informacji, iż 
Urząd Wojewódzki przystąpił w 1935 r. do budowy zbiornika wodnego 
na rz. Brynica w rej•onie m. Kozłowa Góra oraz do przygotowywania za
lewów w rejonie m. Niezdara-Brzozowice s1. 

Podsumow.anie prac planistycznych związanych z odcinkiem górno
śląskim w o�resie do 1938 r. ułatwione jest faktem, iż moment ten zbiegł 
się ze zmianą personalną na stanowisku inspektora armii odpowiedzial
nego za odcinek i z przekazaniem tych obowiązków gen. Szyllingowi &2. 

u Sztab Gł. Oddz. III, załącznik do pisma szefa Oddziału III płk. Jaklicza do 
gen. Berbeckiego, L. 2590/III zach. tjn. z 27.11.1935 r., w sprawie prac nad przygo
towaniem terenu Górnego Sląska do działań wojennych, CAW, Zesp. GISZ, sy�. 

akt 302.4.311. 
11 Gen. Leon Berbecki, ,,Meldunek o zdariiu odcinka gen. A. Szy,llingowi", L. dz. 

3668/rjn. z 18.7.1938 r., tenże, ,,Meldunek o zakończeniu zadania", L. dz. 4144/Tjn. 
z 13.8.1938 r., CAW, Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.335. 
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Wśród dokumentów przekazanych gen. Szyllingowi znalazł się cały sze
reg prac i elaboratów potwierdzających sformułowane dotąd wnioski, 
a przede wszystkim liczne oceny terenu, kompletne Ordre de Bataille 
osłony wraz ze studyjnymi elaboratami osłony z podziałem na poszcze
gólne dni mob., elaboraty mobilizacyjne, studyjne prace fortyfikacyjne 
z konkretnymi projektami fortyfikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o umoc
nienia linii rz. Brynica, �pracowania dotyczące północnego styku od
cinka i wreszcie studia nad dyslokacją sił przeciwnika i możliwymi kie
runkami jego działania 53

• W sumie dawało to pełną syntezę operacyjną 
j taktyczną obszaru Śląska i pełną koncepcję jego przygotowania do 
wojny, oczywiście w takich warunkach ogólnych, jakie charakteryzo
wały sytuację strategiczną Polski w latach 1933-1938. 

Przechodząc do ostatecznych decyzji operacyjnych, jakie w odniesie
niu do śląskiego obszaru operacyjnego podjęte zostały w związku z pla
nem „Zachód", należy stwierdzić, iż musiały być one formułowane w zu
pełnie odmiennych warunkach, podyktowanych przesunięciem punktu 
ciężkości niemieckiego wysiłku straitegicznego na oś Częstochowa-Piotr
ków-Warszawa oraz powstaniem nowego, nie znanego dotąd zagrożenia 
obszaru Śląska i całego polskiego teatru wojny od południa, z terytorium 
zlikwidowanego państwa czechosłowackiego. W tym układzie silom pol
skim walczącym na obszarze Śląska musiała przypaść zupełnie nowa rola, 
uwzględniająca zaszłe zmiany oraz ogólną konieczność strategiczną zu
pełnego przewrócenia obowiązującej dotąd formuły obrony państwa na 

ss 23 DP, pismo L. dz. 372/mob. 38 z 23.11.1938 r., z załączoną syntezą odcinka 
23 DP; 7 DP, notatka z 14.12.1938 r., ,,Sprawy do załatwienia bezpośrednio z Panem 
Inspektorem Armii", pokwitowanie odbioru karnetów zniszczeń i kierunków dzia
łania z 13.7.1938 r.;· ,,Projekt taktyczno-fortyfikacyjny umocnień na rz. Brynicy, 
opracowany przez dowódcę 23 DP", L. dz. 39/mob.; ,,Plan rozbudowy połączeń na 
pozycji umocnionej »Śląsk«", L. dz. 583/mob. 37; Pokwitowanie z 16.1.1938 r. planu 
zniszczei1 w rej. IV (Miedzno) i III (Panki); Teka I wraz z ,.Projektem przygot0\va11 
do wojny" i „Syntezą odcinka"; Teka II wraz z „Pracą o Śląsku" gen. Berbeckiego
L. 3911/Tjn. 50 i opracowaniem „Odcinek Częstochowa -:- przygotowanie do wojny",
L. dz. 81/spec. Tjn. 35; Teka III B „Sytuacja polityczna i wojskowa Niemiec w dn.
1.10.1934", L. 8069/II Niem. 4.0.35 L. ew. 4; Teka V „Analiza możliwości mob. Nie
miec w 1927 r."; Teka XVI z opracowaniami pomocniczymi 7 DP, m. in. ,,Wstępne
studium osłony odcinka Częstochowa", L. 3657/mob. 33; ,,Ogólny projekt planu
osłony odcinka częstochowskiego d-cy 7 dp", L. l/op/34; ,,Projekt umocnie11 rej.
Częstochowa d-cy 7 dp.", L. 38/mob. 35 oraz gra operacyjna „Sląsk" gen. Romera,

prawdopodobnie z początku lat trzydziestych, CAW.., Zesp. GISZ, sygn. akt 302.4.335.
Niestety, większość tych dokumentów, w tym wymienione wyżej teki wraz z ich
zawartością, zaginęła i znane są one jedynie pośrednio, poprzez inne materiały,
uprzednio powołane i omówione. Wiadomo jedynie, iż zostały przekazane gen. Szyl
lingowi. W każdym razie są one i w tej pośredniej formie świadectwem rozmia
rów i kierunków prac, jakie wykonano w związku ze śląskim obszarem opera
cyjnym.
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wypadek wojny z Niemcami. Biorąc pod uwagę wynikające stąd impli
kacje, a zwłaszcza groźbę obejścia i ominięcia obrony Śląska od połud
niowego zachodu i od południa, wszystkie stojące u jej podstaw zasady 
powinny były ulec grun.townej rewizji. Tymczasem jedna z nich, a mia
nowicie koncepcja „czynnej osłony", wygasła wprawdzie w 1936 r. -
choć pokutowała jeszcze w grach wojennych Wyższej Szkoły Wojen
nej - ale druga, zasada bezwzględnej obrony na miejscu, zachwiana 
w latach 1932-1935 wskutek niekorzystnego dla Polski kształtowania się 
wzajemnego stosunku sił wobec Niemiec, powróciła jako wiodąca wy
tyczna w 1936 r. i przyjęta została następnie przez autorów planu „Za
-chód". Stało się tak wbrew nowemu położeniu strategicznemu Polski, 
które wskazywało wyraźnie na .to, iż najwłaściwszy byłby powrót do 
wariantu operacyjnego 23 DP z 1932 .r., tym bardziej iż obwarowujące 
go wówczas zastrzeżenia na przestrzeni lat 1934-1938 stopniowo zani
kały, a przełom lat 1938/39 stworzył szczególnie korzystne warunki do 
przewidzianych w nim działań niemieckich. Sprawy przybrały jednak 
inny obórt i Armia „Kraków" otrzymała wyraźne zadania obrony re
jcnu przemysłowego Górnego Śląska oraz utrzymania się na ostatecznej 
pozycji obrony, obejmującej obszar umocniony Górnego śląska, a następ
nie linię Mikołów-Pszczyna-Biała-Żywiec M. 

Z drugiej strony Armia „Kraków", pomyślana jako „pivot" całego 
polskiego rozwinięcia strategicznego, miała odegrać określoną rolę w me
chanizmie bitwy w łuku Wisły bądź umożliwić armiom polskim, wal
czącym między. Częstochową a Bydgoszczą spokojne odejście za Wisłę. 
Dlatego również z tego powodu „miała trzymać się na swych pozycjach, 
na Śląsku i w Karpatach, tak długo, jak byłoby to potrzebne, by ruch 
ten ułatwić i osłonić od kierunku południowego i południowo-zachod
niego, po czym dopiero mogłaby zejść na Dunajec i Wisłę ,(w dól Du
najca), dołączając do armii, które zeszłyby z przedpola Wisły" ss. Obok 
,wymienionych wyżej przyczyn takiej decyzji, j.ak również obok uzasad
niających ją przesłanek politycznych i prestiżowych, istniały jeszcze 
inne, dla których Generalny Inspektor negliżował możliwość wyważenia 
,obrony Śląsk� przez uderzenie niemieckie ze strony Słowacji i Moraw. 
Wśród nich wymienić należy niewątpliwie fakt ukończenia tuż przed 
rozpoczęciem działań wojennych prac nad główną pozycją śląskiego sy
stemu fortyfikacyjnego. Złożony z dwóch linii obiektów, ciągnął się od 
m. Niezdara, gdzie ubezpieczony był przez zagiętą ku m. Siewierz po
zycję ryglową, wzdłuż rz. Brynica, wzmocnionej systemem zalewów, do
m. Bobrowniki i stąd przez północną rubież m. Chorzów, zachodnią ru-

54 W. I w a n owski, Kampania wrześniowa 1939 r., Warszawa 1961, s. 114.
55 W. Stachiewicz, Pisma, t. I, Przygotowanie wojenne w Polsce 1935-

1939, Paryż 1977, s, 195. 
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bież m. Świętochłowice do m. Mikołów, gdzie kończył się zagiętą ku 
wschodowi, południową pozycją ryglową, opartą o wzgórza mikołow
skie 56

. System ten był jak gdyby techniczno-inżynieryjnym uwieńcze
niem idei stałej obrony rdzenia śląskiej aglomeracji przemysłowej, sta-
1towiącej jeden z dwóch głównych elementów ukierunkowujących do
tychczasowe prace nad problemem obronności Śląska. Natomiast fakt 
nieobjęcia nim rejonu Tarnowskie Góry-Repty St.-Rybna oraz Knu
rów-Makoszowy-Ruda, obramowujących z obu stron „występ bytomski", 
hył jeszcze jednym elementem rezygnacji z innej wiodącej idei, a mia

nowicie z koncepcji „czynnej osłony" tego obszaru. Najistotniejsze jest 
jednak to, iż posiadanie takiego systemu stanowiło silny bodziec dla idą
cych w określonym kierunku decyzji, z których następnie trudno było 
się wycofać. Na tej też podstawie „Gener,alny Inspektor początkowo nie 
liczył, żeby Armia »Kraków« była w tym okresie [tzn. w pierwszej fazie 
działań - uz. wł.J zmuszona do zejścia z pozycji śląskiej z powodu sy
tuacji na własnym froncie. Uważał, że zarówno jej siły, jak i fortyfi
kacje oraz warunki terenowe pozwolą jej utrzymać się tam dłużej niż 
siłom na północy" 51_ Jeszcze większą rolę odegrała jednak niewiara 
w możliwość wysunięcia koncentracji niemieckiej zbyt daleko na wschód, 
w głąb Słowacji, gdyż zdaniem polskich czynników wojskowych nie po
zwoliłaby na to słabo rozwinięta sieć transportowa i zablokowanie węzła 
bogumińskiego. Tę samą rolę przypisać należy - podobnie, jak w wy
padku niskiej oceny zagrożenia linii Narwi ze strony Prus Wschodnich -
przekonaniu o skuteczności mechanizmu operacyjnego na obszarze łuku 
Wisły, opartego na manewrowym współdziałaniu Armii „Prusy", ,,Łódź" 
i „Kraków". M_iał on przeszkodzić przeciwnikowi w pełnym wykorzysta
niu jego skrzydłowego położenia wobec Polski przez zmuszenie go do 
skupienia wysiłku w centrum rozwinięcia strategicznego. W konsekwencji 
marsz. Śmigły-Rydz „Nie przewidywał ... wówczas poważniejszego za
grożenia Armii »Kraków« od strony południowej (na południe od Kra
kowa, ze strony Słowacji)" ss. Uwierzono więc w teoretycznie uzasad
nioną konstrukcję, i'ż własne powodzenie w łuku Wisły powstrzyma 
stronę niemiecką od zakrojonych na większą skalę uderzeń skrzydło
wych. W warunkach aktualnego stosunku sił konstrukcja ta nie mogła 
się jednak sprawdzić. 

Ten sam wzgląd zadecydował również w wypadku ustaleń dotyczą
cych obrony linii Karpat, a więc skrajnego, lewego skrzydła polskiego 
r0zwinięcia strategicznego, co wym�gałoby jednak odrębnego potrakto
wania i wychodzi poza podjętą w tym artykule tematykę. 

151 Tamże, s. 157.

&1 Tamże, s. 195.

&a Tamże, s. 195. 
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DAS GEBIET OBERSCHLESIENS IN DER POLNISCHEN KRIEGSPLANUNG 

IN DEN .JAHREN 1922-1939 

Das Haupziel des Artikels ist dem Leser zu zeigen, welche tatsiichliche Rolle 
das schlesische Operationsgebiet im Sinne des polnischen und deutschen Teils 
Oberschlesiens in den Ansichten der polnischen Militlirkreise in den Zwischen
kriegsjahren spielte und welche planistischen Arbeiten polnischerseits deshalb vor

genommen wurden. Auf dieser Grundlage stellte der Autor das Problem im fol
genden Fragensystem dar - so wie sie auch von den leitenden Faktoren des Staats 
im gegebenen Zeitraum gesehen wurden: 

1. Die allgemeine Einschatzung des Gebiets und die daraus folgenden tak
iischen und operativen Determinationsschliisse. 

2. Die in den verschiedenen Zeitabschnitten der Zwischenkriegszeit erwarteten

deutschen Angriffsrichtungen mit der Beri.icksichti.gung des in diesem Zusammen
hang sich langsam herausschalenden Problems der sog. ,,Częstochauer Lii.cke" (die 
strategische Richtung Opole-Częstochowa-Piotrków-Warszawa, oder Częstocho
wa-Kielce) sowie die Einschatzung der Bedrohung Schlesiens aus dem Su.den, 

d. h. vom Gebiet der Tschechoslowakei, aus.
3. Der allgemeine strategische Hintergrund, den die Rolle des schlesischen

Operationsgebiets in der Skale der Verteidigung des Gesamtstaats einnahm. 
4. Die operativen und taktischen Konzeptionen der Verteidigung Schlesiens

im Fa!le eines bewaffneten Konflikts mit Deutschland, so wie sie sich in den ver
schiedenen Abschnitten der Zwischenkriegsjahre in Abhlingigkeit von der allge
meinen strategischen Lage Polens unter Berilcksichtigung der Schicksale der Kon
zeptionen der sog. ,,aktiven" und „passiven" Sicherung dieses Gebiets, sowie in 
der allgemeinen Genese der dort vor Kriegsausbruch realisierten Befestigungskon
zeptionen abzeichnen. 

Den Abschluss des Artikels bilden Dberlegungen ilber die Stelle des polnischen 
Teil Oberschlesiens im endgi.iltigen Verteidigungsplan des Staats, dem Plan „West", 
besonders jedoch iiber die Doppelrolle der Armee „Kraków" hinsichtlich ihrer 
Aufgaben, sowohl hinsichtlich der im Plan vorgesehenen Schlacht im Weichsel
bogen, wie auch der angenommenen Ausmasse der deutschen Bedrohung von 
Miihren und der Slowakei aus. 

6 - Sobótka 2/83 




